
Kristiansund[....]

Grønn vekst og 
kultur.



Venstre vil ha positive 
endringer

 ✔ Helsereformen vil gi endringer 
i tjenestetilbudet. Kristiansund 
skal møte utfordringene med 
positiv energi, fremtidstro og 
stolthet

 ✔ Kommuneøkonomien er  
under sterkt press. Venstre er 
et nødvendig korrektiv til Aps 
flertallsstyre 

Venstre satser på skolen  
i Kristiansund 

 ✔ skolen må gi eleven mer enn 
matte, norsk og engelsk 

Vi ser mange nye muligheter for Kristiansund og 
Nordmøre med godt oppvekstmiljø, bredt kulturliv 
og omstillingsdyktig næringsliv. De kommende årene 
vil medføre mange endringer. Kristiansund vil bli en 
større kommune, vi må finne vår naturlige regionale 
tilhørighet og byen må styrke sin posisjon som et 
naturlig regionssenter. 

 ✔ praktiske fag er for mange det 
som gir mestring først

 ✔ høgskoletilbudet må sikres og 
videreutvikles, spesielt bered-
skapsfag

Venstre vil gjøre 
Kristiansund til 
klimavinner.

 ✔ det må satses på økt kollektiv- 
transport og tilrettelegge for 
sykkel

 ✔ sykkelparkering i sentrum
 ✔ rushtidsavgift kan være  

nødvendig 
 ✔ sentrum må ha gode bomiljø og 

plass for aktivitet og rekreasjon

Det er i 
Kristiansund 
det skjer.



Venstre gjør det 
lettere å skape 
arbidsplasser.

 ✔ bistå nyetablerere 
med rådgiving og være 
døråpner i byråkrati-
jungelen

 ✔ ha et nettverksforum 
mellom kommunen, 
næringslivet og utdan-
nings- og forsknings- 
institusjoner

Det skal være trygt 
og godt å vokse opp 
i Kristiansund.

 ✔ Venstre har sterkt 
engasjement for gode 
oppvekstmiljø, fritids-
aktiviteter og fore-
byggende helsetiltak 
for barn og unge 

 ✔ Skole, barnehager og 
barneverntjenester skal 
ses i en helhetlig  
sammenheng

Ragnhild Helseth
Ordførerkandidat i Kristiansund.

“Kristiansund har 
ressurser i folk og 
natur. Med rett 
politikk vil en god 
fremtid for klima 
og arbeidsplasser 
skapes."



Økonomien må sikres 
slik at vi får realisert 
det nye kulturhuset. 
Ringvirkningene vil være  
så store at de vil over- 
stige kommunens kost- 
nader. Byggeprosjektet 
kan starte i løpet av 
2017/2018 hvis vi holder 
oss til vedtatte planer. 

Sykehustilbud må sikres.
 ✔ Kristiansund sykehus må 

styrkes i tida fremover med 
døgnåpen drift alle dager hele 
året for barneavdeling, føde- og 
akuttilbud, og med medisinsk 
og kirurgisk avdeling

 ✔ finansiering av nytt felles syke-
hus for Nordmøre og Romsdal 
må ikke forringe tilbudet ved 
Kristiansund sykehus

 
Nytt kulturhus for 
Kristiansund og regionen. 
Byen trenger kompetanse- 
arbeidsplasser slik vi har ved 
bibliotek, kulturskole, museum og 
opera. De trenger et nytt bygg for 
videre vekst. 
 

Dagens og fremtidens tjenestetil-
bud innen skole og helse, og nye 
satsinger innen næringsliv vil alle 
dra nytte av ringvirkninger fra  
videre satsing på kultur.

Venstre vil:
 ✔ bygge kulturhuset som planlagt 

for opera museum, bibliotek, 
kulturskole og frivillige

 ✔ realisere egen scene for rytmisk 
musikk

Helse og aktivitet i alle 
livsfaser.
Forebyggende og behandlende  
helsetilbud videreutvikles i tråd 
med ny kunnskap. Parker, åpne 
plasser og idrettsanlegg er vik-
tige for folkehelsa. Grøntområder 
og aktivitetsanlegg for alle, både 
gammel og ung, trengs i en livsk-
raftig by.  
 
Venstre vil:

 ✔ renovere Atlanten Idrettspark 
 ✔ bevare Idrettsplassen i  

Clausenenga
 ✔ lekeplassene i hele kommunen 

skal tas vare på  
 ✔ ha trafikksikre skoleveier 
 ✔ satse på hverdagsrehabilitering
 ✔ sikre god barselomsorg
 ✔ at psykisk helse og ruspolitikk 

styrkes
 ✔ etablere hundeslette

Venstre sine 
hovedsaker for byen. 



Fremtidens næringsliv 
basert på grønn vekst.

Omstilling er krevende, men gir nye 
muligheter. Bedrifter som finner nye 
bærekraftige løsninger, blir  
morgendagens vinnere. 
 
Vår næringspolitikk er tuftet på 
ressurstilgang i våre nærområder, 
økt satsing på utdanning, forskn-
ing, bruk av fornybar energi, vekst 
i kulturnæringer og reiseliv. Frem-
tidens næringsliv vil høste fra det 
marine rom.

Venstre vil:
 ✔ ha grønne næringer basert på 

fornybare ressurser som fisk, 
alger og andre marine biotoper 

 ✔ samarbeide med olje-og 
gassnæringen for knoppskyting 
og næringsutvikling

 ✔ øke satsingen på kultur- 
næringene

 ✔ at reiselivet styrkes med vekt 
på natur og kultur

 ✔ at Operaen i Kristiansund og 
Nordmøre museum brukes  
aktivt av reiselivet

 ✔ at Kristiansund gjenoppretter 
sin posisjon som sjømat- og 
klippfiskbyen, i samarbeid med 
Averøy, Aure og Smøla

 ✔ få næringslivet aktivt inn i skole 
og utdanning og opprette flere 
praksisplasser

 ✔ øke antall arbeidsplasser i pri-
vat næring og få flere statlige 
oppgaver 



Skal vi nå målene vi har satt oss 
om en god skole, et helsevesen for 
alle og et kulturtilbud som utvikler 
byen, må vi ha styring på penge-
bruken. Venstre vil holde orden på 
økonomien. 

Venstre vil alltid ha et kritisk blikk 
på kommunens drift, og vurdere 
om ting kan gjøres raskere, mer 
demokratisk, bedre og billigere, 
eller om noe kan fases helt ut. Det 
finnes store muligheter for inno-
vasjon i helse- og omsorgs- 
sektoren. 

Trygge og fornøyde ansatte gir la-
vere sykefravær og bedre tjenester.

Venstre vil  
 ✔ at kommunen skal være en god 

arbeidsgiver også i omstillings-
prosesser

 ✔ Venstre vil ha sterkere bud-
sjettdisiplin og en bedre økono-
misk styring av kommunen

 ✔ ha godt vedlikehold av kom-
munale bygg, det er økonomisk 
gunstig i det lange løp. En godt 
vedlikeholdt eiendomsmasse 
vil gi større økonomisk frihet i 
fremtiden

 ✔ sikre en trygg økonomisk frem-
tid for Kristiansund slik at ikke 
de som er unge i fremtiden må 
betale for det vi forbruker i dag 

Trygt og godt å vokse 
opp i Kristiansund.



Venstre har en plan  
for Kristiansund.
Grønn omstilling gir nye  
muligheter. Petroleums- 
virksomheten har 
kunnskap og ressurser 
som kan hjelpe oss over i 
nye næringer.

En fremtid med 
Kristiansund
Venstre sin visjon for Kristiansund 
er at vi skal være et livskraftig 
regionsenter for Nordmøre. Byen 
skal tilby gode tjenestetilbud, 
utdanning og kulturopplevelser 
til alle.  De som er unge i dag skal 
finne sin jobb her som voksne. 
Barn og unge blir ivaretatt som det 
aktivum de er for vårt samfunn. 
Vi har et fritt samfunn med gode 
fellesskapsløsninger og sosialt sik-
kerhetsnett for alle. Verden er kom-
met oss nærmere, innvandrere blir 
tatt godt imot og integrert.  

 ✔ Miljø- og klima er vår tids aller 
største utfordring. Dette må vi 
løse nå, det er umoralsk å la 
våre barn og barnebarn arve 
disse problemene.

 ✔ Venstre vil ha en god offent- 
lig skole som gir alle like mulig- 
heter til kunnskap, til å ta i bruk 
sitt potensial og til å bidra i 
samfunnet uavhengig av bo- 
sted, sosial og kulturell bak- 
grunn

Ragnhild Helseth
Ordførerkandidat for Venstre.
Ragnhild er gruppeleder i bystyret 
for Venstre, har fast plass i For-
mannskapet, i Plan- og bygnings- 
råd og i Eldrerådet.
I forrige periode ledet hun hovedut- 
valget for barnehage, skole og 
kultur. Hun ledet arbeidet med 
utarbeiding av Kunst- og kultur-
plana, og satt i plangruppa for nytt 
opera- og kulturhus.
 
Ragnhild er styreleder i Kristian-
sund kirke kunst kultuturakademi 
og -festival, og er nestleder i styret 
til Nordmøre museum.
 
Hun har lang erfaring med styre- 
verv i frivillige organisasjoner innen 
kultur.

Ragnhild er utdannet ergoterapeut 
og har i mange år jobbet innenfor 
rehabilitering i spesialisthelse- 
tjenesten og i kommunen.



Fem av Venstres kandidater i Kristiansund
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1. Ragnhild Helseth (f.1958)
Ordførerkandidat. "Mitt 
ønske for Kristiansund sin 
fremtid er at den må bli til 
beste for våre barn og unge, 
og at vi tar vare på alle som 
trenger en ekstra hånd. "

Asgeir Bahre Hansen (f. 1969)
Listekandidat. Lokallags- 
leder Kristiansund Venstre

"Bygg Kulturhus nå!" 

Toivo Brennløkken (f. 1962)
Listekandidat
"Styrking av kommunens 
evne til nyskaping, utvikling 
og strategisk lederskap, og 
innbyggernes medborger-
skap og identitet." 

Hans Ø. H. Rossbach 
Hesthamar (f.1987)

Listekandidat. “Jeg øn-
sker å jobbe for fremtidens 
næringsliv og at byen vår får 
et godt skole og utdanning-
stilbud på alle nivå.”

Kristine A. Helseth Strømme 
(f. 1993)
Listekandidat, student

"Ungdommen må bli hørt!"

 

venstre.no/kristiansund

Les mer om vår politikk og våre kandidater på 
våre nettsider.


